
Que futuro

para a Família?
No passado dia 20 de Março discutiu-se na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
a possibilidade da co-adopção pelo cônjuge ou unido de facto do mesmo sexo. A conferência
tinha como título "Que futuro para a Família?" e como oradores os Professores Catedráticos
de Direito, António Menezes Cordeiro e Paulo Otero, o Padre e jurista Gonçalo Portocarrero
de Almada e o Psicólogo Clínico Abel Matos Santos, que defenderam esta instituição
basilar da nossa sociedade e que tem vindo a ser alvo de repetidos ataques.



Com o anfiteatro principal
completamente cheio, durante
mais de duas horas os conferencis-

tas puderam esclarecer os presentes
com as suas magnificas apresenta-
ções, abordando os pontos de vista

legais, sociológicos e psicológicos
do diploma legal recentemente
chumbado pela Assembleia da

República e as suas implicações
nas crianças.

A abrir a conferência esteve o

Director da Faculdade Jorge Du-
arte Pinheiro para de seguida os

Professores Catedráticos de Di-
reito, António Menezes Cordeiro

e Paulo Otero, o Padre e jurista
Gonçalo Portocarrero de Almada
e o Psicólogo Clínico Abel Ma-
tos Santos, explanarem de forma
absolutamente clara como a lei
da co-adopção viola o principio
constitucional da igualdade, não

representa o sentido social e fami-
liar consubstanciado na vivência
milenar e estável da sociedade,
contraria o instituto da adopção
e os estudos que mostram que as

crianças em ambiente de co-adop-
ção têm mais problemas ao nível
das dimensões sociais, emocionais

e relacionais.

Foram também apresentados
estudos científicos que revelam
as falhas metodológicas dos estu-
dos favoráveis à co-adopção, com
amostras reduzidas e feitos pelo
'lobby gay' entre outras falhas,

e, "desmontado" o fraco pare-
cer que a Ordem dos Psicólogos

apresentou a favor da co-adopção

que ignora por completo todos os

estudos internacionais contra a

co-adopção contrariando as mais

elementares regras do método
científico.

Num ambiente de liberdade

e de verdadeira participação, o

que não aconteceu semanas antes

numa conferência semelhante des-

tinada a veicular somente as razões
dos apoiantes da co-adopção, a Fa-
culdade de Direito de Lisboa soube

responder organizando este painel

de especialistas que têm vindo a in-
tervir publicamente contra a lei da

co-adopção que consideram mal

feita, desajustada das verdadeiras

e reais necessidades das crianças
e cientificamente posta em causa

por vários estudos e especialistas.
Esclareceu-se ainda que esta lei

a ser aprovada não retiraria uma só

criança de nenhuma instituição e

que iria criar uma situação de ainda
mais injustiça para as crianças que
além de não terem um pai ou uma

mãe, seriam forçadas a ter dois pais
ou duas mães no registo civil o que
se revela uma impossibilidade nos

seres humanos.

Vários casos foram apresen-
tados de crianças que perderiam

parte das suas referências familiares

como avós, primos e tios com a

co-adopção no caso de morte de

um progenitor e da incapacidade
de a criança poder criar dentro
de si a representação intelectual,

psicológica de pai ou mãe em falta

pela imposição da dupla filiação

paterna ou materna.

Agora que a co-adopção foi
chumbada e os seus apoiantes do

PS e BE já vieram dizer que a vão

voltar a apresentar na próxima le-

gislatura, urge continuar a esclare-

cer os portugueses por todo o País

com iniciativas deste género, pedir
ao governo que ajuste o código
civil para permitir a prioridade
na adopção sucessiva do cônjuge
ou unido de facto do progenitor
falecido e apelar ao referendo so-
bre a adopção plena para que este

assunto seja encerrado de vez.
É necessário impedir a destrui-

ção da família, proteger as crianças
não embarcando em engenharia
social, até porque a ciência psi-
cológica e jurídica tem posições
muito contraditórias sobre esta

matéria, e evitar que tal como sur-

giu a co-adopção após o casamen-

to homossexual venha a seguir as

barrigas de aluguer e a procriação
medicamente assistida para lésbi-

cas, a eutanásia para crianças e a

pedofilia como orientação sexu-
al, como já acontece na Bélgica e

Holanda. ¦




